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CORRIE VAN BINSBERGEN

CORRIE VAN BINSBERGEN
PRESENTEERT HET LAATSTE

& ELLEN DECKWITZ IN CONCERT

ESTHER GERRITSEN,
KEES VAN KOOTEN & HAN BUHRS

BROKKENBAL
HET
BROKKENBAL
SCHRIJVERS IN CONCERT:
DIMITRI VERHULST, GRIET OP DE BEECK

PRESENTEERT

Corrie van Binsbergen gitaar, Tini Thomsen baritonsaxofoon/basklarinet,
Hermine Deurloo mondharmonica/sopraansaxofoon, Tineke de Jong viool,
Esther Apituley altviool, Saartje Van Camp cello, Hein Offermans bas,
Nora Mulder, Albert van Veenendaal piano, Alan Purves percussie
Voordracht: Dimitri Verhulst, Griet Op de Beeck, Ellen Deckwitz

Esther Gerritsen, Kees van Kooten, Han Buhrs voordracht, Corrie van Binsbergen
gitaar/composities, Hans Hasebos vibrafoon, Joost Buis trombone/lapsteel,
Hermine Deurloo mondharmonica/sopraansax, Albert van Veenendaal prepared piano,
Dion Nijland bas, Alan Purves percussie, Yonga Sun drums/percussie
* Reducties voor Stadspas, CJP, studenten, muziekstudenten. Zie www.bimhuis.nl

* REDUCTIES: Stadspas, CJP, (Muziek) Student: ZITPLAATS € 18 / STAANPLAATS € 15 / BIMHUIS CARD € 2

34. HET BROKKENBAL
Na twee series Schrijvers in Concert met vier concerten op de woensdagavonden van één
maand - de eerste serie in februari 2003, de tweede in mei 2005 - ontstond het idee hier
een jaarlijks terugkerend fenomeen van te
maken op de woensdag tijdens De
Boekenweek. De Boekenweek startte in
die tijd altijd op dinsdag met het
SCHRIJVERS IN CONCERT
bekende feest het Boekenbal. Wij
doopten ons eigen feest, dat de dag
TOMMY
ESTHER GER
erna in het Bimhuis plaatsvond, tot
RITSEN
WIERINGA
BrokkenBal, een avond met veel muziek
en meerdere literaire gasten. We hebben
daardoor menig keer het podium
gedeeld met een enigszins brakke
schrijver. Daar werd de pret overigens
niet minder om. Het werd onder
schrijvers kennelijk ook een 'dingetje':
ben jij al uitgenodigd voor het
BrokkenBal? Dit liet Tommy Wieringa me
weten, toen ik hem in 2014 benaderde.
CORRIE
R
Hij had zich ook al afgevraagd wanneer
ANNE VEGTE
VAN BINSBERGEN
híj nou eens werd gevraagd hahaha…
Ik organiseerde het BrokkenBal tien keer,
05 MAART 2014 BIMHUIS A’DAM
van 2006 tot 2016.
CORRIE VAN BINSBERGEN PRESENTEERT

EEN FILM VOOR DE OREN
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De laatste jaren waren de schrijvers van
het Boekenweekgeschenk hoofdgast op
het BrokkenBal. In 2013 was dat Kees
van Kooten, in 2014 Tommy Wieringa, in
2015 Dimitri Verhulst en in 2016 Esther
Gerritsen. Bij verschillende edities was
Remco Campert eregast.

L

Vaak waren het tijden het BrokkenBal eerste ontmoetingen op het podium, waar later
nieuwe projecten uit voortvloeiden. Wie er optraden:
Remco Campert, Toon Tellegen, Manon Uphoff en Kees van Kooten, P.F. Thomése,
Ramsey Nasr, Renate Dorrestein, Josse De Pauw, Hagar Peeters, Rascha Peper, Jules
Deelder, Erik Jan Harmens, Tjitske Jansen, Ingmar Heytze, Elvis Peeters, Paul Bogaert,
A.L. Snijders, Hans Dagelet, Tonnus Oosterhoff, Tommy Wieringa, Esther Gerritsen, Anne
Vegter, Ellen Deckwitz, Griet Op de Beeck en Dimitri Verhulst.
Hier staat een korte trailer met een overzicht van tien prachtjaren!
Na het laatste BrokkenBal in 2016 kreeg ik deze oorkonde uit handen van de toenmalige
directeur van het CPNB. Natuurlijk tongue in cheek, maar ik voelde me toch zeer vereerd.

35. IT'S ALL HAPPENING JUST AROUND THE CORNER
In 2005 nam Stichting Brokken intrek boven Zaal 100, een heerlijke low profile plek waar
je van alles kunt uitproberen. In mei 2006 bestond de stichting 10 jaar en ik vond dat wel
een feestje waard. Dat bleek wel in Zaal 100 te kunnen mits de deur open zou blijven
voor eventuele buurtbewoners. Voor het feest nodigde ik alle muzikanten uit alle
mogelijke circuits met wie ik tot dan toe had samenwerkt. Met de boodschap dat er zeker
ruimte was voor live muziek, maar dat ik dat dit keer eens niet zou organiseren, maar dat
men dat dan zelf moest doen. Er ontstonden die middag diverse spontane
miniconcertjes, in beide zaaltjes, om en rond de bar en buiten op het terras. Zoals een
duo van de beste gitaristen van NL: Wouter Planteijdt en Anton Goudsmit.
Strijkkwartetten, en Toon Tellegen als een lang gedicht over dronkenschap samen met
Albert op de piano. Violiste Tineke de Jong speelde op het terras prachtige Schotse
stukjes met Alan Purves op pennywhistle. Het was geweldig en ongehoord! Het was echt
een heel leuk feestje. Zo leuk dat ik dacht dat meer mensen van dit soort muziekla
ontmoetingen zouden moeten kunnen genieten. En dus ging ik toch weer organiseren.
Zo begon de maandelijkse serie BrokkenConcerten. En dat gebeurde inderdaad bij ons
om de hoek, toen we nog in A'dam woonden.

36. LUCY IN THE SKY
Frederique Spigt en haar halfzus Yolande Bertsch maakten in 2006 de voorstelling Lucy in
the sky, over hun moeder Lucy, die in een Jappenkamp heeft gezeten. Ik schreef hiervoor
de muziek. Het leek me mooi en een meerwaarde geven als Naomi Sato hierbij zou
spelen. Zeker omdat ze behalve saxen ook een prachtig instrument bepeelt: de sho.
Samen met regisseur Titus Tiel Groenestege maakten we muziektheater met behalve
gewoon baritonsaxofoon en gitaar ook gamelan, sho en een harmonium. Het was een
fijne samenwerking die tot een mooie voorstelling leidde. En die de vriendschapsband
met Fre nog verder versterkte. Zo fijn dat ik haar heb leren kennen.

37. ZWIJGENDE FILM SPREKENDE MUZIEK
In aflevering 31 had ik het over het ontstaan van het kwartet CRAM en dat we op de
Rencontres Musicales de Rabat gekoppeld werden aan de Marokkaanse zangeres Touria
Hadraoui. Toen ik in 2007 een compositieopdracht van het Filmmuseum kreeg voor
l'Atlantide, een stille film uit 1921, en de eerste beelden zag van de film: woestijn, karkas
van een kameel, moest ik onmiddellijk denken aan Touria, specifiek aan een lied dat zij in
Rabat zong. Later begreep ik van haar dat dat lied over dorst gaat. Het Filmmuseum
bood me een riant budget en in plaats van dat allemaal in eigen zak te steken voor de
compositie leek het me geweldig Touria over te laten komen en een prachtig ensemble
samen te stellen met onder meer Werner Herbers en David Kweksilber. Het was in 2007
een eenmalige uitvoering - krankzinnig eigenlijk - in De Duif. De muziek componeerde ik
op die akoestiek, inclusief een hobosolo voor Werner bij een scene waar de man
verdwaald is in de gangen van het onderaards paleis. Werner speelde dat vanaf een van
de balkonnetjes. Zinsbegoochelend. Het werd een heel bijzondere happening in De Duif
met een drankje en hapje dat tijdens een eet-scene in de zeer lange film werd
rondgebracht.

l’Atlantide

Het was te jammer om het maar
een keer te kunnen doen, dus ik
organiseerde een jaar later een
toertje langs een aantal concertzalen. En omdat Touria toen dus in
Nederland was gingen we ook nog
even met haar op tour met CRAM.
l'Atlantide is een productie waar ik
met trots (helemaal sync met de
film had ik alle tempo's in het
hoofd, spot on!) en veel plezier aan
terugdenk. En wat een geweldige
line-up dit ensemble!

regie: Jacques Feyder (1921) muziek: Corrie van Binsbergen

zwijgende film, sprekende muziek
6 t/m 19 december

Corrie van Binsbergen gitaar Touria Hadraoui zang
Werner Herbers hobo David Kweksilber rieten
Arjen de Graaf altviool Nora Mulder harmonium, cymbalom
Ernestine Stoop harp Tatiana Koleva vibrafoon, marimba
Meinrad Kneer contrabas Michael Vatcher percussie

Meer informatie en recensies op de
webpagina

38. STEEDS MEER BROKKEN MAKEN
Aan ondernemingslust heeft het me nooit ontbroken, maar vanaf 2005 toen we met
Stichting Brokken meerjarige subsidie kregen, hetgeen mogelijk maakte dat allerlei
plannen ook op korte termijn gerealiseerd konden worden, ging het echt los!
In 2008 startte ik de BROKKENFABRIEK, een leerorkest bestaande uit een pool van
muziekstudenten uit allerlei richtingen, met een maandelijks wisselende workshopleider.
Ik richtte een eigen platenlabel op: BROKKEN RECORDS, voor avontuurlijke eclectische
muziek zonder grenzen. Datzelfde jaar programmeerde ik het eerste BROKKEN FESTIVAL
met hoogtepunten uit de serie BROKKENMIDDAGEN die ik vanaf 2006 maandelijks in
Zaal 100 organiseerde. Lekker bezig kortom! Het Brokken Festival werd een succesvol
eindejaarsfestival, dat traditiegetrouw tussen Kerst en Nieuwjaar in het Bimhuis
plaatsvond. Hulde aan Ruben die de logo's ontwierp!

39. TRIO OFFERMANS, VANBINSBERGEN & SUN
En dan, na al die brokkenprojecten met veel betrokkenen, wil je ook wel weer eens iets
kleiners... Een bandje zonder afspraken, waarmee je gewoon het podium op gaat en dan
maar ziet wat er van terecht komt. Tijd voor een trio, Trio Offermans, Vanbinsbergen &
Sun, met drummer Yonga Sun en mijn eigen (bas)man! De zin in zo'n soort trio kwam
mede door een vakantieterugreis waar we in de auto veel de CD East West van Bill Frisell
draaiden. Met het trio gingen we ook leuke ontmoetingen aan. Met de Italiaanse
trombonist Gianluca Petrella bijvoorbeeld. En de licht waanzinnige Duitse trompettist
Mattias Schriefl. Die nam overigens op de enige repetitie die we deden best
ingewikkelde stukken mee! Van een CD kwam het nooit maar van het concert met
Matthias maakte het Bimhuis wel video-opnames. Kijk ze hier.

40. DE W VAN WEEMOED
Over Toon Tellegen schreef ik al eerder in de afleveringen 23 en 33, maar op zijn teksten
heb ik dan ook veel verschillende programma's gemaakt. Zo enorm inspirerend! Ergens in
ik meen 2008 speelden we Mnopq. Een bundel met bij elke letter van het alfabet een
tekstje en een tekening van Jan Jutte. De tekeningen werden geprojecteerd. De muziek
speelden we met het toonkwintet en harpiste Miriam Overlach. Er is geen video of audio
van gemaakt. Wel is het muziekje dat ik schreef bij de W van Weemoed vaker
hergebruikt. Bijvoorbeeld bij het verhaal Pijn, uit Het geluk van de sprinkhaan. En we
speelden de muziek ook bij Het vertrek van de Mier, toen we op 27-12-2020 een
streaming concert deden in het Bimhuis met delen uit onze diverse programma’s. Kijk het
hier (het bedoelde fragment vind je op 3:03).

41. HET GROOTST GELEGDE EI
Aflevering 30 heette niet voor niets een ontmoeting met een gouden randje. Dat sloeg
op de eerste ontmoeting met Josse De Pauw én het vervolg. Toen in 2005 Josse na
afloop aan de Bimbar zei dat ik maar moest roepen wanneer ik 'm nodig had.
Om te beginnen speelden we nog een aantal keren Werk, dat heel toepasselijk “Werk in
uitvoering” was gaan heten. Maar samen iets maken, dat moest er toch echt van gaan
komen. We stelden ons de vraag wat dan? Kleinschalig muziektheater met 3 muzikanten?
Of iets Groots en Meeslepends! Je raadt het al. In 2010 stonden we met 18 mensen op
de scene + nog eens een stuk of 8 betrokken bij techniek, productie en logistieke zaken.
We hadden een aantal weken het Concertgebouw Brugge ter beschikking voor de
repetities! Tegen de tijd dat het première was zaten daar in de artiestenfoyer wel 35
mensen te lunchen, dat was even schrikken maar wel fantastisch. Jammer dat er toen zo
weinig foto’s zijn gemaakt van achter de schermen.
Er kwam een vrachtwagen aan te pas voor het vervoeren van het decor. De maquette
zagen we bij de eerste bespreking bij Muziektheater Transparant die de productie samen
met Stichting Brokken deed.

Ook dat was voor mij een unieke ervaring. Een heel team dat voor onze productie werkte.
Over de bergen is denk ik wel een van de grootse eieren geweest die ik gelegd heb.
Het was een bont gezelschap dat de opera uitvoerde. Inclusief de saxofoon-kolossus
Sean Bergin. Vroeger leek met hem werken me niet te doen, veel te vaak dronken en
onbetrouwbaar. Maar er gebeurde iets waardoor ik tot een ander inzicht kwam. Dat was in
de periode dat Josse en ik de line-up nog niet hadden bepaald.
Hoe Sean erbij kwam is op zich al een bijzondere anekdote. Hier komt ie:

Op een dinsdagavond trad Remco Campert op in de Nassaukerk, Amsterdam, bij ons om
de hoek. Na afloop vroeg Remco ‘en, waar gaan we heen? Jij kent de kroegen hier in de
buurt vast wel.’ Ik stelde voor naar Zaal 100 jazzcafe te gaan waar elke dinsdagavond
geïmproviseerd werd. We troffen het, Michael Moore en Ab Baars speelden en er waren
nog veel meer goeie muzikanten. Toen we binnen kwamen was men licht onder de
indruk: ’Remco Campert in da house! Wat een eer!’ En iedereen speelde de sterren van
de hemel voor de meester. Sean was er ook maar had geen sax bij zich. Maar hij zou en
moest iets doen en hij zong. Het was prachtig. Het werd heel laat, Remco was
opgewonden en voelde zich naar eigen zeggen als in de jaren ’50 in Parijs. Uiteindelijk zat
ik met Sean nog lang na te borrelen. Hij vertelde dat hij ernstig ziek was. En ik nam een
besluit. Mede omdat ik wist hoe een groot bewonderaar Sean van Josse was. Ik vroeg
hem mee te doen. In de wetenschap dat ik toch een ietwat ongeleid projectiel aan de
cast toevoegde, maar ook met de gedachte dat dat juist misschien wel goed voor het
geheel zou zijn. Zeker voor mij, ik neig wel eens teveel te willen vastleggen. Maar eerst
moesten we wel even praten met Josse. We spraken met z'n drieën af in Sean’s stamcafé.
En het ongelofelijke gebeurde. Na drie of vier biertjes vertrok Sean. En de zaak was
beklonken. Het was een ongelofelijke trip deze productie, wat een cast, met zoveel goeie
musici / bijzondere individuen bij elkaar. Het is een waar ik trots op ben. Het zangtrio
“You don't know” bijvoorbeeld. En van "Ik Wil ik wil" krijg ik nog altijd kippenvel.
Je kunt het beluisteren via de webpagina .

42. EEN TROMPETTERENDE PRINS
Onuitputtelijke bron van inspiratie zijn al jaren de verhalen van Toon. Brieven aan
Doornroosje is ook zo’n geweldig boek. De prins die op weg gaat naar het kasteel van
Doornroosje en onderweg elke dag een brief aan haar schrijft. Van dit boek maakten we
in 2011 een kleinschalige muziektheatervoorsteling samen met Alan Purves, harpiste
Miriam Overlach en Hans Dagelet als trompetterende prins.
Een aantal van de brieven staan op YouTube, kijk het via de webpagina.
Frédérique Spigt maakte prachtige glasschilderingen voor de toverlantaarn!

43. GROTE VERANDERINGEN
2011/2012 was een periode van grote veranderingen.
Mijn lieve moedertje werd ziek en overleed mei 2011. Na dertig jaar in de stad gewoond
te hebben verhuisden we begin 2012 naar het platteland.

In datzelfde voorjaar struikelde ik over een stoepsteen en brak een paar botjes in mijn
linkerhand. Het was een gecompliceerde breuk, ik kon maandenlang niet spelen en het
was aanvankelijk onzeker of het ooit weer zou gaan. Het werd een periode van
zelfreflectie. Vreemd genoeg was ik niet in paniek over het eventueel niet meer kunnen
spelen. Als dat niet meer zou gaan zou ik me helemaal gaan richten op componeren,
bijvoorbeeld voor producties waarin anderen dan de muziek zouden uitvoeren.
Ook had ik zomer 2011 voor het eerst de soundtrack voor een speelfilm gecomponeerd
(‘Mijn avonturen door V. Swchwrm) en dat wilde ik best vaker gaan doen.
Maar het gips ging eraf en na een lange revalidatietijd waarin ik veel moest oefenen
pakte ik thuis voorzichtig de (klassieke) gitaar weer op. Tegenwoordig ben ik na al die
jaren technisch weer ongeveer op het niveau van m’n 18e of zo, ik zou misschien
vooropleiding klassiek gitaar kunnen gaan doen.
Enfin. Op een of andere manier bracht het ook goede dingen. In de zomer van 2013 had
ik voor twee dagen de studio Fattoria besproken, maar het beoogde project ging niet
door. Pianist en goede vriend Albert van Veenendaal opperde die dagen dan te
gebruiken om zelf een cd te maken. Een solo album. Na aanvankelijke twijfel (wie zit daar
nou op te wachten en wat ga ik dan voor stukken opnemen?) nestelde de gedachte zich
toch in mijn hoofd. Oké. Ik ga daarheen, maar dan echt totaal onvoorbereid. Tabula Rasa.
Gaan zitten en spelen en zien waar ik sta. De enige opdracht aan mezelf was om tijd te
nemen, tijd toe te laten. Het te laten duren en liefst zo min mogelijk noten te spelen. Al
die grote veranderingen van die periode ervoor hoor je terug in de opnames; het is een
soort tijdsdocument geworden, een zelfportret.
Het album ‘Self Portrait in Pale Blue’ heb ik opgedragen aan mijn moeder.

